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                مشروع!توسيع!تشكيلة!مجلس!األمم
              1ي!إطار!إصالح!هيئة!األمم!املتحدة   

      يوسفي!محمد

أستاذ!التعليم!العا�ي                                      

    جامعة!الحقوق -سعيد!حمدين - الجزائر  

مقدمة

إن!مشروع!توسيع!مجلس!األمن!يعتFG!العنصر!الجوهري!Bي!إصالح!هيئة!االمم 

فهذا!ا[جلس!يعتB!FGي!الوقت!الحا�ي!أقوى!جهاز!Bي!نظام!األمم!املتحدة!وهو  املتحدة, 

الجهاز!الوحيد!ا[ختص!Bي!معاينة!إنdjاك!دولة!ما!إللfbاماdeا!إزاء إحFbام!السلم!واألمن 

الدوليyن.و!هو!بمثابة!نادي!يضم!الدول!صاحبة!اإلمتيازات!أكFr!من!إعتباره!هيئة!ممثلة 

للعالم!أي!للمجتمع!الدو�ي.والدول!العظم{!لم!تFbدد!Bي!التعبFy!عن!تحفظها!بل!تخوفها 

إصالح!أجهزة!االمم!املتحدة!السيما!مجلس!األمن!ألن!ذلك!سيفقدها  وتوجسها!إزاء 

قدرا!كبFyا!من!نفوذها!Bي!العالم. إن!مجلس!األمن!بFbكيبته!الحالية!يعتFGعنصرا!مقوضا 

لسلطة!الهيئة!األممية.ومما!ال!شك!فيه!أنه!خالل!عقود!عديدة!وطويلة!ساهمت!الهيئة 

األممية!Bي!وضع!حد!للعديد!من!ال�fاعات!وغالبا!ما!كان!ذلك!بفضل!تدخل!مجلس 

األمن!الذي!يعتFG!الجهاز!الرئي���!املعالج!لقضايا!األمن!والسلم!الدوليyن.فيمكنه!تقرير 

فرض!حصار!إقتصادي!كما!يمكنه!Bي!الحاالت!القصوى!إتخاذ!تدابFy!عسكرية.  وحسب 

رأي!بعض!اإلختصاصيyن!فإن!إصالح!نظام!األمم!املتحدة!أمر!صعب!للغاية!والبعض 

قد!ذهب!إ�ى!أبعد!من!ذلك!فإعتقد!أنه!ال!يمكن!إصالح!هذه!الهيئة!إال!بقتلها!وبع�dا!إ�ى 

الوجود!من!جديد!Bي!شكل!جديد!ف¢�!تحمل!Bي!أحشا¡dا!بذور!إنغالقها. ولقد!كFrت!Bي 

الآلونة!األخFyة!مشاريع!وخطط!إصالح!نظام!األمم!املتحدة!وال!سيما!إصالح!وتحسyن 
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نمط"إشتغال"مجلس"األمن"وأخذت"آفاق"توسيعه"تغذي"وتشحذ"املطامح"الوطنية 

.إن"ميثاق"األمم"املتحدة"قد"خص"مجلس"االمن"بمكانة"مرموقة"ضمن  لبعض"الدول 

الهيئات"واألجهزة"االممية"فهو"األداة"التنفيذية"لألمم"املتحدة"وأول"جهاز"فXYا"مسؤول"عن 

حفظ"السلم"والسهر"عkى"األمن"الدوiي"وقمع"اعمال"العدوان"وإنزال"العقوبات"باألعضاء 

ا~خالفyن"للوائح"األممية"واملن}Xكyن"ملبادئ"امليثاق, وهو"يقرر"tي"مادته 24 وجوب"إلopام 

أعضاء املنظمة"بقبول"قرارات"ا~جلس"وتنفيذها"وقد"جعل"لهذه"القرارات"قوة"اإللopام 

ما"يقابل"التبعات"ال��"ألقى"�Xا"عkى"عاتقه.والجدير"باإلشارة"أن"ميثاق"األمم"املتحدة 

يختلف"عن"عهد"عصبة"األمم"إختالفا"جوهريا"فقد"كان"عهد"العصبة"يجعل"كال"من 

ا~جلس"والجمعية"العامة"مختصyن"tي"تسوية"املنازعات"وإتخاذ"تداب�y"القسر"tي"حyن 

أن"ميثاق"الهيئة"الجديدة"يخص"مجلس"األمن"�Xذه"التبعات"دون"الجمعية. كذلك"كان 

عهد"العصبة"ي�pك"كل"عضو"يقرر"ما"إذا"كان"يريد"اإلش�pاك"أم"ال"tي"تطبيق"الجزاءات 

ال��"تقررها"العصبة.إن"مجلس"األمن"قد"تم"تنظيمه"بكيفية"تسمح"له"بممارسة"وظائفه 

بإستمرار"ألنه"يضطلع"بوظيفة"حيوية"tي"ا~جتمع"الدوiي"واملهام"املنوطة"به"تقت���"منه 

أن"يكون"يقضا"tي"كل"لحظة"مصغيا"ألوضاع"العالم"متتبعا"لألحداث"وإلحتمال"تفاقم 

املنازعات  بعض" ألن" العالم" tي" نشو�Xا" ا~حتمل" ال¥oاعات" ملواجهة" ومستعدا" آثتارها"

واملواقف"يكون"من"شأ¨Xا"لو"إستمرت"تعريض"السلم"واألمن"الدوليyن"للخطر. 

املطالبة"بإدخال"املزيد"من"الديمقراطية"عCى"سA@"أجهزة"هيئة"األمم 

املتحدة"وال"سيما"مجلس"األمن

.إن"الهدف"من"إصالح"س�y"عمل"مجلس"األمن"يتمثل"tي"اإلستجابة"ملطلب"أغلبية 

أعضاء املنظمة"األممية"بإدخال"قدر"معت¯�"من"الديمقراطية"عkى"العالقات"الدولية"�Xدف 

خلق"وإقامة"عالم"أك�µ"عدالة"وإنصاف. إن"بلدان"العالم"الثالث"تحوز"منذ"سنة 1960 

أغلبية"املقاعد"tي"الجمعية"العامة"لألمم"املتحدة"ال��"يعت¯�ها"البعض"بمثابة"ا~جلس 

تعت¯�"نفسها"غ�y"ممثلة"بالقدر"الكاtي"tي"مجلس"األمن"رغم  التشري·ي"للهيئة"األممية, 

جياز¼Xا"لثمانية8مقاعد"من"خمسة"عشر15 مقعد"ف�¹"ال"تحوز"إال"مقعد"واحد"دائم 
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وهو�مقعد�الص=ن .كما�أن�بلدان�أخرى�مثل�اليابان�واملانيا�والهند�وال#"ازيل�تعت#"�أ��ا�قد 

حرمت�ظلما�من�مقعد�دائم�Oي�أحق�به�من�غ="ها�بالنظر�لوز��ا�اإلقتصادي�والديمغراCي. 

ذلك�أن�التحوالت�السياسية�ال�XYحدثت�Cي�العالم�عقب�حصول�العديد�من�بلدان 

العالم�الثالث�عkى�إستقاللها�وتحررها�من�السيطرة�اإلستعمارية�وإلتحاق�العديد�م�bا 

بمنظمة�األمم�املتحدة�ودخولها�الجمعية�العامة�إستوجب�إدخال�تغي="�عkى�تركيبة 

.فقد�تبنت�الجمعية�العامة�بأغلبية�ثل�Xzأعضا�xا�Cي 17 ديسم#" 1963  مجلس�األمن 

تعديال�مليثاقها�وأصدرت�الالئحة�رقم 1991 ال�XYدخلت�ح=��التنفيذ�Cي 31 أوت 1965 

وبمقتضاها�أصبح�ا�جلس�يتكون�من�خمسة�عشر�عضو�بعد�أن�كان�يتكون�من�أحد 

غ="�الدائم�Xالعضوية�إ�ى�عشرة�أعضاء  عشرة�عضو,فقد�رفع�بذلك�عدد�األعضاء 

باإلضافة�إ�ى�الخمسة�أعضاء الدائم�Xالعضوية.وامليثاق�ينص�Cي�مادته 108عkى�أن�أي 

من�ضم�bم  تعديل�ألحكامه�اليدخل�ح=��النفاذ�إال�بعد�مصادقة�ثل�Xzالدول�األعضاء 

الصادرة�عن   1991 واملالحظ�أن�الالئحة  الدول�الدائمة�العضوية�Cي�مجلس�األمن. 

الجمعية�العامة�لم�تخص�فقط�زيادة�عدد�املقاعد�وإنما�حددت�أيضا�معيار�توزيع 

املقاعد�العشرة�غ="�الدائمة�فخصصت 3 مقاعد�لدول�اإلفريقية�مقعدين�لبلدان�آسيا 

أوربا  لدول� ومقعدين� الالتنية� أمريكا� لدول� ومقعدين� الشرقية� اوربا� لدول� ومقعد�

الغربية. لكن�رغم�اإلصالح�الذي�أدخل�عkى�كيفية�إشتغال�مجلس�األمن�سنة 1965 إال 

أنه  ما�زال�محل�إنتقادات�الذعة ,واإلنتقادات�تنصب�عkى�نقص�قدرته�التمثيلية�وعجزه 

عن�التحرك�بفعالية�لإلضطالع�بمهامه�Cي�حفظ�السلم�العالمX. واملالحظ�أن�عضوية 

معاي="  فإعمال� األممية� املنظمة� أعضاء  لجميع� متاحة� تكون� أن� يمكن� ال� ا�جلس�

الديمقراطية�باملع¬�العام�وإشراك�الجميع�Cي�إتخاذ�القرار�قد�يصطدم�بل�إصطدم 

حقيقة�بمعيار�الفعالية�والسرعة�الO�XYي�من�مكونات�الفعالية�وال�XYتسمح�بالتصدي 

لألوضاع�املستجدة�بالسرعة�املطلوبة.فالقرار�ال�يمكن�أن�يتخذ�إال�إذا�كان�عدد�االعضاء 

محدودا�نسبيا�لذلك�يتوجب�Cي�محاوالت�توسيع�تشكيلة�مجلس�األمن�التوفيق�ب=ن 

مبدأين�أو�معيارين�وهما�معيار�الديمقراطية�ومعيار�الفعالية�لذلك�يعتقد�بعض�فقهاء 
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القانون�الدو8ي�أن�الديمقراطية�املمكن�تحقيقها�.ي�هذا�الصدد�ال�يمكن�أن�تكون 

تشاركية�مباشرة�إنما�تكون�فقط�تمثيلية�غ�GHمباشرة.والواقع�أنه�ليس�هناك�دولة�ال 

تريد�املشاركة�فعليا�.ي�إتخاذ�القرار�وال�ترغب�.ي�واإللتحاق�UVذا�النادي�املصغر�أال�وهو 

مجلس�األمن�واملتكون�من�خمسة�عشر�عضو�من�ضمUeم�خمسة�دائمون�يتمتعون�بحق 

النقض�وهو�يعت�Gqكما�أسلفنا�الهيئة�التنفيذية�الوحيدة�املتمتعة�بصالحية�قراءة�امليثاق 

إستنادا�إ8ى�موازين�القوى�.ي�العالم�وهو�طبعا�.ي�الوقت�الراهن�يقوم�UVذه�املهمة�وفقا 

ملعاي�GHوقيم�تتما����مع�تصورات�ومفاهيم�نابعة�من�بيئة�إجتماعية�وثقافية�معينة�أال 

و�ي�البيئة�الغربية.وهذا�ا�جلس�وكما�هو�معروف�بإمكانه�حسب�الفصل�السابع�من 

امليثاق�تقرير�السلم�والحرب.إن�توسيع�مجلس�األمن�ير�ى�منه�تمكHن�املنظمة�األممية 

من�إكتساب�كفاءة�تمثيلية�أك�Gqوقدرة�ع�ى�التعب�GHع�ى�حقائق�العالم�املعاصر�وإنشغاالته 

بجميع�مكوناته�من�ذلك�إعطاء فرص�أك�Gqلبلدان�العالم�الثالث�للدفاع�عن�حقوقها.

واملالحظ�أن�مشروع�اإلصالح�الذي�تقدم�به�االمHن�العام�السابق�لهيئة�االمم�املتحدة 

كو.ي�عنان�والذي�كان�من�املنتظر�إعتماده�اثناء القمة�العاملية�املنعقدة�بمناسبة�الذكرى 

الستون�إلنشاء الهيئة�األممية�وال¨§�إنعقدت�بتاريخ 14 سبتمGq 2005 ما�زال�.ي�طريق 

مسدود. ولقد�إكتفى�األمHن�العام�السابق�بالتعب�GHعن�تمنياته�بعد�تأكده�بأن�مشروعه 

إنعقاد�القمة�العاملية�ال¨§�دامت�ثالثة�أيام�لكنه�تم»�  لإلصالح�لن�يتم�إعتماده�أثناء 

التوصل�إ8ى�إعتماده�قبل�Uاية�سنة 2005 لذلك�طلب�من�الدول�ودعاها�إ8ى�بذل�جهود 

حثيثة�.ي�هذا�اإلتجاه�ومحاولة�التوصل�إ8ى�إتفاق�ير®�§�أعضاء الهيئة�االممية. ولقد 

تنافست�إ8ى�حد�اآلن�مشاريع�إصالح�عديدة�ويعود�ذلك�إ8ى�رغبة�كل�دولة�.ي�إرضاء 

مطامحها�الوطنية�إن�لم�نقل�أناني±Uا�الضيقة�وتغليب�ذلك�.ي�بعض�األحيان�ع�ى�كل 

اإلعتبارات�األخرى.واملالحظ�أن�مشاريع�اإلصالح�ال¨§�تقدمت�UVا�مجموعات�من�الدول 

لم�يكتب�لها�النجاح�فالتصور�لإلصالح�الذي�تقدم�به�كو.ي�عنان�إصطدم�بتعنت 

وتصلب�آراء وانانية�بعض�الدول�الكGqى�ال¨§�ما�فتئت�تزعم�أUا�تحدوها�أخلص�النوايا 

الهيئة  وأنبل�املثل�.ي�معالجة�قضايا�اإلنسانية.وما�يجدر�ذكره�أن�املطالبة�بإصالح�
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االممية#ال#يقتصرع@ى#مجلس#االمن#بل#يتعداه#ليشمل#أجهزة#أخرى#كا'جلس#اإلقتصادي 

واإلجتماNي#الجمعية#العامة#ومجلس#الوصاية#واالمانة#العامة#ومحكمة#العدل#الدولية 

̂#هذه#األجهزة#فXY#تتأرجح#بRن#مؤيد  Rتختلف#حول#كيفية#إصالح#س وإن#كانت#اآلراء 

ومعارض.فالبعض#يرى#أن#اإلصالح#يجب#أن#يكون#شامال#pqدف#إnى#إعادة#التنظيم 

بنياته#اإلقتصادية#واإلجتماعية#وع@ى  القانوني#للمجتمع#الدوnي#بحكم#إعادة#تشكل#

رأسها#الهيئات#املالية#ومختلف#الوكاالت#الدولية#املتخصصة#وبحكم#أيضا#التحوالت 

الجيوسياسية#والجيوإقتصادية#العاملية .فاإلصالح#لن#يتحقق#إال#بإعادة#النظر#�ي#كيفية 

ممارسة#الوظائف#السياسية#واإلقتصادية#والقانونية#ال�X#تمارس#من#طرف#أجهزة#األمم 

املتحدة#ومنظما�pا#املتخصصة#وكذلك#بإدخال#اإلنسجام#ع@ى#عملها#وع@ى#العالقات 

القائمة#بي�pا. لكن#�ي#الوقت#الراهن#اإلتجاه#الغالب#هو#إتفاق#بلدان#العالم#ع@ى#ضرورة 

̂#مما#تعمل#فXY#أثناء إجتماعات#متعددة  إصالح#الهيئة#األممية#رغم#كو�pا#هيئة#تتكلم#أك�

̂ها#�ي#امليدان#اإلقتصادي#يكاد  Rوالبعض#يعتقد#أن#تأث المتناهية#تتغذى#بالخطابات. 

يكون#منعدما#من#ذلك#أن#املنظمة#ليست#لها#كلمة#تقولها#�ي#مواجهة#صندوق#النقد 

الدوnي#والبنك#العالمX#والهيئات#الدولية#املرتبطة#£pما. كما#أ�pا#حسبما#يعتقد#البعض 

هيئة#تعاني#ع@ى#الدوام#من#الصعاب#املشاكل#املالية#الناتجة#عن#تأخر#الدول#عن#دفع 

مستحقا�pا.وهذا#التأخر#حسب#البعض#أحسن#داللة#ع@ى#نقص#إهتمام#العديد#من 

̂#من#ذلك#اإلستخفاف#بالدور#الذي#تلعبه#�ي#ا'جتمع#الدوnي. الدول#£pذه#الهيئة#واألك�

فأول#هذه#اإلصالحات#يتمثل#�ي#مطالبة#الدول#السيما#الدائمة#العضوية#املتمتعة#بحق 

̂#مبالية#بالعواقب  Rمسؤولة#أي#غ#̂ Rالفيتو#أن#تمتنع#عن#إستعماله#بصورة#تعسفية#غ

الوخيمة#ال�X#يمكن#أن#تنجر#عن#ذلك#وأن#تأخذ#مهمة#هذه#الهيئة#مأخذ#الجد#وأال#تحاول 

إستخدامه#كأداة#لخدمة#مصالحها#الوطنية#الضيقة#لكن#يبدو#�ي#الوقت#الراهن#أن 

اإلستجابة#لهذا#املطلب#صعبة#املنال#نظرا#لتباين#مصالح#البلدان#الحائزة#ع@ى#هذا 

حق#النقض#كإيران  بإلغاء  النامية# البلدان# الحق..فمنذ#عدة#سنوات#طالبت#بعض#

̂ته#آلية#مضادة#للديمقراطية#وأنه#يكرس#�ي#نظرها  والبنRن#والكونغو#ونايجريا#والذي#إعت»
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مناقشة"جرت"داخل"الجمعية  فقد"أكد"ممثل"كولوبيا"أثناء  أرستقراطية"أمم"معينة, 

العامة"UVذا"الخصوص"أن"حق"النقض»يتناقض"مع"مبدأ"املساواة"Gي"السيادة"الذي"تقره 

املادة 2 فقرة 1 من"امليثاق"وهو"يمنع"إدخال"املزيد"من"الديمقراطية"ع[ى"س]Z"هيئات"األمم 

املتحدة».ومن"الثابت"أن"الدول"الكZkى"قد"حاولت"دوما"فرض"إستثناءات"ع[ى"القاعدة 

السالفة"الذكر"أي"مبدأ"املساواة"Gي"السيادة"ب]ن"الدول"السيما"Gي"امليادين"الحساسة 

مليدان"حفظ"السلم"واألم"الدولي]ن.إن"نمط"س]Z"مجلس"األمن"هو"أكZt"هذه"اإلستثناءات 

فداحة"مقارنة"بإش�Zاط"بعض"الدول"الكZkى"لإلنضمامها"وإلتحاقحها"باملنظمات"الدولية 

اإلع�Zاف"لها"بنصاب"قانوني"إمتيازي"داخل"املنظمة.  ويسود"اإلعتقاد"لدى"البعض"أن 

فاملنظمة"ال"تملك"إال  عمل"املنظمة"ليس"فعاال"إال"Gي"ميدان"النشاطات"اإلنسانية(1) 

اإلتحادات  مع" تعاو�Uا" عالقات" من" تكثف" ال" إذن" فلماذا" نسبيا" محدودة" إمكانيات"

اإلقليمية"كاإلتحاد"األروبي"واإلتحاد"اإلفريقي"ومنظمة"الدول"األمريكية"ومنظمة"الدول 

األسيوية.كما"أن"البعض"يرى"أن"اإلصالح"العميق"للهيئة"األممية"يمر"حتما"عZk"إنشاء 

«مجلس"أمن"إقتصادي « مكون"من"دبلوماسي]ن"ذوي"كفاءة"عالية"Gي"امليدان"اإلقتصادي 

يمثلون"البلدان"املصنعة"وكذلك"البلدان"النامية"ال¢¡"ما"زالت"غ]Z"مصنعة"وكذلك"يمثل 

رؤساء املؤسسات"اإلقتصادية"والنقابات"واملنظمات"غ]Z"الحكومية .والغرض"من"ذلك 

هو"جعل"العوملة"أكZt"إنسانية"أي"إضفاء الطابع"اإلنساني"ع[ى"العوملة"ال¢¡"¦ي"Gي"األصل 

إقتصادية"ومجلس"االمن"اإلقتصادي"هذا"بمكنه"تحديد"ومراقبة"سياسة"صندوق"النقد 

الدو¯ي"والبنك"العالم¡"اللذان"كما"أسلفنا"ليسا"جلس"األمن"السيا¬ª¡"سلطة"حقيقية 

عل±Uما.والبعض"يق�Zح"ح¢°"إنشاء مجلس"أمن"للبيئة"يكون"بمثابة"سلطة"عليا"لحماية 

البيئة"العاملية"مكونة"من"الدول"األعضاء ومن"ممث[ي"املنظمات"غ]Z"الحكومية. إن"إصالح 

أجهزة"األمم"املتحدة"ذات"اإلستقالل"الوظيفي"يستلزم"إدخال"تحسينات"ع[ى"س]Z"االمانة 

العامة"فألم]ن"العام"Gي"نظر"البعض"يمارس"حاليا"سلطة"معنوية"وأخالقية"أكZt"م´Uا 

سياسية"فهو"بمثابة"بابا"الئكي .ومهما"يكن"من"أمر,فإن"املبادرة"الفعلية"بتعديل"ميثاق 

االمم"املتحدة"متوقفة"ع[ى"اإلرادة"السياسية"الصادقة"للدول"العظم°"املمتلكة"للقدرات 
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اإلقتصادية�والعسكرية�الضخمة�مقارنة�بما�تمتلكه�الدول�الصغ()ة�وعن�رغب��ا��ي 

عFى  والعمل� إلرسا�Hما� الهيئة� أنشأت� اللذان� الدولي(ن� واألمن� السلم� عFى� الحفاظ�

إستتبا�fما.واملالحظ�أن�الجانب�اإلقتصادي��ي�املطالبة�بتغي()�هياكل�الهيئة�قد�أخذ 

نفس�األهمية�ال�loأخذها�الجانب�السيا�lmnذلك�أن�عدم�اإلستقرار�اإلقتصادي�قد 

كانت  يؤدي�إwى�املساس�بالسلم�واألمن�الدولي(ن�وبالتاwي�بمصلحة�جميع�الدول�سواء 

متقدمة�أم�نامية.تلك�{ي�املقاصد�األساسية�للهيئة�األممية�ال�loمنذ�إنشا�Hا�تم�اللجوء 

إل��ا�واإلستعانة�بآليا��ا�للحيلولة�دون�نشوب�الحروب�ومنع�تحول�الخالفات�إwى�نزاعات 

مسلحة�وذلك�بالعمل�عFى�إقناع�األطراف�املتنازعة�واملتخاصمة�بالجلوس�إwى�طاولة 

يتعلق�بدور�املنظمات�اإلقليمية�فقد  املفاوضات�بدال�من�إستعمال�األسلحة.وفيما�

أوجب�امليثاق�عFى�الدول�األعضاء الس�ي�لتسوية�خالفا��م�بالطرق�السلمية�عن�طريق 

اللجوء إwى�الوكاالت�واملنظمات�اإلقليمية�ال�loيكونوا�أعضاء ف��ا�وال�loموكلة�لها�مهمة 

حفظ�السلم�واألمن�الدولي(ن�عFى�املستوى�اإلقليم�lوتتوافق�أعمالها�ومقاصدها�مع 

مقاصد�األمم�املتحدة�ومباد�Hا�كما�يح��ا�عFى�عدم�إدخار�اي�جهد�منعا�إلستفحال�ال��اع 

وإمتداده�إwى�أطراف�أخرى. وهذه�الهيئات�اإلقليمية�مدعوة�إلتخاذ�تداب()�تحفضية�قبل 

اللجوء إwى�مجلس�األمن�الذي�هو�مؤهل�إلتخاذ�تداب()�مؤقتة�ذلك�أن�الفصل�السادس 

املتعلق�بتسوية�ال��اعات�بالطرق�السلمية�يؤكد�عFى�وجوب�إخضاع�املنظمات�اإلقليمية 

الدولية�لسيطرة�مجلس�األمن��ي�كل�ما�يتصل�باألمن�الدوwي�فاملادة 52 من�امليثاق�تسمح 

للدول�بتكوين�منظمات�دولية�خارج�نطاق�امليثاق�فأحكام�هذا�الفصل�ال�تطبق�إذن�عFى 

فهذه�املنظمات�تعت¦)�مستقلة�تماما�عن�الهيئة  املنظمات�ال�loتشكل�وفقا�للمادة 51 

االممية�وغ()�ملزمة�عند�وقوع�العدوان�عل��ا�بإستئذان�مجلس�األمن�إلتخاذ�أي�إجراء 

من�إجراءات�القمع�تراه�مالئما�ملواجهة�الوضع�املستجد.                  

سلطات!مجلس!األمن!ووظائفه  

مما�ال�شك�فيه�أن�حفظ�السلم�واألمن�الدولي(ن�يشكل�الهدف�الرئي�lmªالذي�تس�ى 

.lعليه�الصرح�االمم�l¯ى�تحقيقه�هيئة�األمم�املتحدة�وهو�املبدأ�الجوهري�الذي�ينبFغ
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وامليثاق�يحمل�بمقت�789املادة.....مجلس�االمن�املسؤولية�الرئيسية�%ي�جفظ�السلم 

واألمن�الدوليTن�والدول�االعضاء املؤسسة�للهيئة�%ي�مؤتمر�سان�فرانسيسكو�حرصت 

عdى�التأكيد�عdى�أنه�رغبة�م^[ا�%ي�أن�يكون�العمل�الذي�تقوم�به�األمم�املتحدة�سريعا 

الهيئة�إhى�مجلس�األمن�بالتبعات�الرئيسية�%ي�امر�حفظ�السلم  وفعاال�يعهد�أعضاء 

واألمن�الدوليTن�ويوافقون�عdى�أن�هذا�اmجلس�يعمل�نائبا�ع^[م�%ي�قيامه�بواجباته 

%ي  .وتتلخص�إختصاصات�وسلطات�مجلس�االمن� التبعات  ال�xyتفرضها�عليه�هذه�

مهام�حفظ�السلم�واألمن�الدوليTن�وكذلك�%ي�حل�املنازعات�الدولية�بالطرق�السلمية 

واإلختصاص�بإتخاذ�تداب��Tالقمع�واإلختصاصات�ذات�الطابع�اإلداري�واإلختصاصات 

املتعلقة�بالتسليح .ففيما�يخص�تأليفه�فإن�املادة 23 من�امليثاق�تنص�عdى�أنه�يتألف 

من 15 عضو�من�األمم�املتحدة�وهذا�العدد�يضم�فئة�األعضاء الدائمTن�وهم�خمسة�و�ي 

الواليات�املتحدة�اململكة�املتحدة�أي�بريطانيا�وشمال�إيرالندا�وفرنسا�وروسيا (اإلتحاد 

السوفياتي�سابقا) والصTن .والجدير�باإلشارة�أنه�قبل�إقرار�الالئحة�رقم 1991 الصادرة 

 �Tجلس�يتألف�من 11 عضو�وقد�دخل�هذا�التعديل�حmي  17 ديسم�� 1963  كان�ا%

النفاذ�سنة 1965. ومن�املؤكد�أن�تعديل�املادة 27 لم�يكن�ليتم�دون�موافقة�الخمسة 

الكبار�وهو�متوقف�عdى�تحقيق�مصالح�هذه�الدول�وإستمرار�هيمن¡[ا�عdى�العالم.ومن 

املعاي��Tال�xyتأخذ�بعTن�اإلعتبار�والشروط�الواجب�توافرها�%ي�الدولة�ال�xyتقبل�كعضو 

%ي�مجلس�االمن�سواء كانت�دائمة�أم�غ��Tدائمة�العضوية��ي�قدر§[ا�عdى�املشاركة�%ي 

حفظ�السلم�واألمن�الدوليTن�كما�يرا©ى�%ي�إختيارها�معيار�التوزيع�الجغرا%ي�العادل .إن 

مسألة�التصويت�%ي�مجلس�االمن�تعد�من�أدق�وأعقد�املسائل�ال�xyتع¬�ض�سبيل�هيئة 

من�امليثاق�تنص�عdى�كيفية�التصويت�%ي�مجلس�االمن�حيث�تنص   27 األمم.فاملادة 

عdى�أن�كل�دولة�عضو�تحوز�صوتا�واحدا�وأنه�فيما�يتعلق�بقرارات�مجلس�األمن�%ي 

املسائل�اإلجرائية�فإ®[ا�تتخذ�بأغلبية�تسعة�أصوات�أيا�كانت�صف¡[م�وأن�قرارات�مجلس 

األمن�فيما�يتعلق�باملسائل�املوضوعية�فإ®[ا�تتخذ�بأغلبية�تسعة�أصوات�متفقة�وتكون 

القانون�الدوhي�يرون�أن  إن�بعض�فقهاء  الدائمTن.  متضمنة�وجوبا�أصوات�االعضاء 
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لهذا�التمي;=�ب;ن�املسائل�الشكلية�اإلجرائية�أهمية�قانونية�فمجلس�االمن�هو�الجهة 

املوضوعية(أي  الطبيعة� أم� للمسألة� اإلجرائية� الشكلية� الطبيعة� بتحديد� اNختصة�

املتعلقة�باملوضوع) وهناك�فريق�آخر�يرى�أن�هذه�التفرقة�ال�مع�STلها�ألن�األمر�ذاته�قد 

يكون�مسألة�إجرائية�أم�مسألة�جوهرية�وهذا�يتوقف�عfى�املنظار�الذي�ننظر�من�خالله 

للمسألة�عند�معالجstا�فكافة�أحكام�امليثاق�jي�إعتقاد�البعض�قد�تعتj�klي�مجموعها 

مجلس�االمن  ينتخب�أعضاء   27 ووفقا�للمادة  مسألة�إجرائية�من�حيث�~ي�قانونية. 

غ;�kالدائم;ن�ملدة�سنت;ن 2 عfى�أن�يختار�jي�أول�إنتخاب�لألعضاء إثنان�منه�األعضاء 

األربعة�اإلضافي;ن�ملدة�سنة 1 والعضو�الذي�إنstت�عهدته�ال�يجوز�إعادة�إنتخابه�عfى 

.ويكون�لكل�عضو�jي�اNجلس  الفور, كما�يمتنع�من�كان�طرفا�jي�ال�=ال�عن�التصويت 

مندوبا�واحدا.ويبلغ�حاليا�أعضاء هيئة�األمم�املتحدة194 عضو�وأغل�sم�أعضاء منضمة 

األصليون�ف���تلك  أي�إنضمت�jي�ف¢kة�الحقة�لتأسيس�الهيئة�األممية.أما�األعضاء 

فرانسيسكو�ووقعت�عfى�ميثاق�الهيئة�الجديدة  الدول�ال¦��شاركت�jي�مؤتمر�سان  

وصادقت�عليه�وكذلك�الدول�ال¦��وقعت�من�قبل�عfى�تصريح�األمم�املتحدة�الصادر 

إن�الدول�العظم�Sتحوز  دولة.   52 وقد�بلغ�عددها�وقتئذ   1942 jي�أول�جانفي�سنة 

حق�النقض(اإلع¢kاض) وقد�يكون�النقض�ذا�طابع�ما»ي�ام�إداري�فهذه�الدول�تساهم 

بصورة�معتklة�jي�تمويل�م;=انية�الهيئة�ومواطنوها�يحتلون�غالبا�مناصب�حساسة�jي 

دواليب�وأجهزة�الهيئة�األممية.إن�ممارسة�حق�النقض�تتخذ�صورت;ن.وفقا�ملفهوم�املادة 

27 فقرة3 فالصورة�األو»ى�يكون�إمتناع�العضو�الدائم�ف°sا�عن�التصويت�لكن�إمتناع 

إحدى�الدول�عن�التصويت�ال�يحول�دون�إقرار�الالئحة�املوضوعية�م¦�Sحصلت�عfى 

األغلبية�املطلوبة�ألن�اإلمتناع�هو�إبداء عدم�الرغبة�jي�املشاركة�jي�إقرار�الئحة�جماعية 

معينة.إن�العرف�الدو»ي�قد�إستقر�عfى�فكرة�مفادها�أن�إلتجاء عضو�دائم�إ»ى�اإلمتناع 

يجب�أال�يعت�klكممارسة�لحق�الفيتو.والصورة�الثانية�تتمثل�jي�غياب�دول�أو�دولة�دائمة 

الغالب�داخل  العضوية�عن�جلسة�التصويت�عfى�الالئحة�واإلتجاه�السائد�والرأي�

نظام�األمم�املتحدة�هو�أن�اإلمتناع�عن�التصويت�ال�ينال�وال�ينتقص�من�صحة�لوائح 
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مجلس�األمن .ومن�أمثلة�ذلك�تغيب�اإلتحاد�السوفياتي�عن�جلسات�مجلس�األمن�أثناء 

النظر�Tي�مسألتRن�املسألة�اإليرانية�سنة 1946 واملسألة�الكورية�سنة 1950 .إن  تمتع 

̀اف�لها�بقو]Zا�املالية�والعسكرية�لكن�هذا  à�مرادفا�لإلع c̀ى�بحق�النقض�إعت cالدول�الك

اإلمتياز�الذي�إستأثرت�به�الدول�العظم�nمتعرض�إلنتقادات�مlaايدة�بإستمرار�من�طرف 

̀ة  Rي�املدة�األخTإرتقت��uvبالصاعدة�أي�ال�nتسم�uvالدول�الصغرى�ومن�طرف�البلدان�ال

̀ها�ع}ى�قدرات  R̀�من�غ إ�ى�مرتبة�تمك�Zا�من�مضادة�الدول�الدائمة�العضوية�الحائزة�أك{

̀ى  cع�من�طرف�الدول�الكlaمادية�وبشرية�وعسكرية�وتكنولوجية�ومالية�وهذا�الحق�املن

̀�بوصول�ا�جتمع�الدو�ي�إ�ى  ̀�فأك{ Tي�حقبة�تاريخية�معينة�أصبح�كما�أسلفنا�منتقدا�أك{

حالة�االحادية�القطبية�ال�uvتتولد�ع�Zا�هيمنة�سياسية�وقانونية�لصالح�دولة�واحدة�و�ي 

حاليا�محل�تذمر�وإستنكار�من�طرف�الدول�الضعيفة�إقتصاديا�املتخلفة�تكنولوجيا.إن 

الوضع�املتخلف�لهذه�الدول�يجعلها�شديدة�التأثر�بالضغوط�السياسية�واإلقتصادية 

املمارسة�عل¡Zا�من�طرف�الدول�العظمn.إن�فكرة�تعديل�قاعدة�النقض��ي�فكرة�قديمة 

تعود�إ�ى�تاريخ�إنعقاد�الدورة�األو�ى�للجمعية�العامة�لألمم�املتحدة�املنعقدة�سنة 1946.

§�uجميع�األطراف�املعنية  ومن�املعلوم�انه�لم�يتم�اإلتفاق�ولم�يتم�التوصل�إ�ى�حل�ي̈ر

¬Zذه�املسألة�رغم�ا�حاوالت�املتكررة�ال�uvبذل»Zا�الدول�األعضاء Tي�املنظمة�االممية�منذ 

إلنشا¯Zا. والجدير�بالذكر�أن�دول�عدم�اإلنحياز�وبلدان�أخرى�من�العالم�الثالث�تقدمت 

̀احات�إلصالح�طرق�إتخاذ�القرار�Tي�مجلس�األمن�وال�uvأكدت�ع}ى�ضرورة�مشاركة  aبإق

̀�مجلس�األمن�وتماطله�وبالتا�ي�إخفاقه�Tي�إتخاذ�القرار  الجمعية�العامة�Tي�حالة�تع{

بسبب�إلتجاء أحد�أعضاء ا�جلس�إ�ى�إستعمال�حق�النقض .ولقد�تم�اإلنتباه�إ�ى�خطورة 

آثار�اإلستعمال�املتكرر�لحق�النقض�عندما�يتعلق�االمر�بحفظ�السلم�واألمن�الدوليRن 

وكذلك�تمت�اإلشارة�إ�ى�السلطات�والصالحيات�ا�خولة�للجمعية�العامة�Tي�هذا�ا�جال 

بمقت�n§¹املادة 11 من�امليثاق�وكذلك�املواد 10و12 اللتان�تؤديان�دورا  مكمال�ومحددا 

للمادة 11. إن�الحرب�الباردة�أدت�بحكم�الصراع�اإلديولو«ي�وإشتداد�تضارب�مصالح 

الدول�العظم�nإ�ى�اإلكثار�من�إستعمال�حق�النقض�إ�ى�درجة�أن�بعض�قادة�الدول 
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الرئيس"األمريكي  الغربية"حاولوا"ت@?ير"هذا"اإلستعمال"املتكرر"لحق"النقض, من"هؤالء 

هاري"ترومان"الذي"حاول"ت@?يره"بمقارنته"بحق"الفيتو"الذي"يحوزه"الرئيس"االمريكي"إزاء 

الكونغرس"وفقا"للدستور"األمريكي"قائال"أن"هذا"الحق"لم"يمنع"الواليات"املتحدة"من"أن 

تصبح"قوة"عظمi .لكن"املالحظ"أن"هذا"الت@?ير"يغفل"ويتجاهل"عنصرين"أساسaن ,ذلك 

أنه"بمقتiqr"الدستور"األمريكي"فإن"الجهاز"الوحيد"الذي"يملك"حق"الفيتو"هو"الرئيس 

 isي"تتبvاألمريكي"بينما"}ي"إطار"األمم"املتحدة"فإن"هناك"خمس"دول"تملك"حق"النقض"و

.واآللية"القانونية  إتجاهات"سياسية"مختلفة"كما"أن"مصالحها"اإلقتصادية"متباينة 

الثانية"ال��"يتوفر"عل��ا"الكونغرس"األمريكي"}ي"مواجهة"فيتو"الرئيس"vي"إمكانية"تجاوز 

الفيتو"الرئا��q"باإلق�?اع"بأغلبية"ثل�� 3/2 أعضائه"لصالح"مشروع"القانون, لكن"مثل 

هذه"املكنة"املمنوحة"للكونغرس"األمريكي"ال"توجد"}ي"هيئة"األمم"املتحدة.باإلضافة"إ�ى 

أن"الوضعية"الجيوسياسية"الحالية"للعالم"ال"ت@?ر"اإلع�?اف"��ذا"الحق"لعدد"معaن"من 

الدول.

إجراءت!مراجعة!امليثاق                   

أما"فيما"يتعلق"بإجراءات"مراجعة"امليثاق"فإن"املادة 108 منه"تعالج"مسألة"التعديل 

الجزئي"للميثاق"أما"املادة 109 فتعالج"املراجعة"الكلية"للميثاق.والتعديل"الجزئي"يتطلب 

وجوبا  ضم�ªم" من" لصالحه,يكون" العامة" الجمعية" أعضاء   3/2 ثل��  تصويت" إقراره"

الخمسة"أعضاء الدائمaن"}ي"مجلس"األمن.أما"املراجعة"التامة"أو"الكلية"فبجب"أن"تكون 

بإق�?اح"من"مؤتمر"عام"تتم"دعوته"لإلنعقاد"عى"إثر"موافقة"ثل�� 3/2 أعضاء الجمعية 

العامة"وتسعة"أعضاء أيا"كانت"صفة"عضوي±�م"}ي"مجلس"األمن. وهذه"املراجعة"ال"تدخل 

األمم"املتحدة"يكون"من  أعضاء  حµa"النفاذ"إال"بعد"املصادقة"عل��ا"من"طرف"ثل��3/2 

ضم�ªم"وجوبا"األعضاء الخمسة"الدائم�"العضوية.

األسبقية!الوظيفية 

إن"املسؤولية"الرئيسية"}ي"حفظ"السلم"واألمن"الدوليaن"تتأكد"وتثبت"¶جلس"االمن 
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4ي"مواجهة"أساسا"الجمعية"العامة"وليس"4ي"مواجهة"االجهزة"االربعة"األخرى"بمقت��� 

املادة 1 فقرة 1و2 من"امليثاق"الPQ"تنص"عMى"أنه « عندما"يباشر"مجلس"االمن"بصدد 

نزاع"او"موقف"ما"الوظائف"الPQ"رسمت"4ي"امليثاق"فليس"للجمعية"العامة"ان"تقدم"أية 

«ويخطر  توصية"4ي"شأن"هذا"الlmاع"أو"املوقف"إال"إذا"طلب"ذلك"مefا"مجلس"االمن». 

االمuن"العام –بموافقة"مجلس"االمن –الجمعية"العامة"4ي"كل"دور"من"ادوار"إنعقادها 

بكل"املسائل"املتصلة"بحفظ"السلم"واألمن"الدوليuن"الPQ"تكون"محل"نظر"مجلس"االمن 

وكذلك"يخطرها"أو"يخطر"أعضاء «االمم"املتحدة «إذا"لم"تكن"الجمعية"العامة"4ي"دور 

من"هنا  إنعقادها"بفراغ"مجلس"األمن"من"نظر"تلك"املسائل"وذلك"بمجرد"إن�eائه"مefا. 

�جلس "Pنستنتج"أنه"تعود"للجمعية"العامة"مسؤولية"ثانوية"ذلك"أن"اإلختصاص"الرئي��

االمن"4ي"حفظ"السلم"واالمن"الدوليuن"وفض"الlmاعات"ال"يستبعد"تدخل"الجمعية"العامة 

4ي"هذا"ا�جال"و�ي"تجد"االساس"القانوني"إلختصاصها"4ي"املواد 10,11,12,14,24,35 من 

امليثاق"والPQ"تع¤£ف"لها"بمكنة"ممارسة"حق"إصدار"توصيات"4ي"هذا"امليدان"واملادة 10 

 PQتمنحها"إختصاص"مناقشة"وصياغة"وإصدار"توصيات"حول"املسائل"أو"القضايا"ال

تدخل"4ي"إطار"امليثاق"كما"أن"املادة 11 تمنحها"سلطة"النظر"4ي"كل"مسألة"تتصل"بحفظ 

السلم.فوفقا"للمادة 12 الفقرة"الثانية"فإن"الجمعية"العامة"يمكefا"أن"تتناقش"وتتداول 

حول"أية"مسألة"معروضة"عMى"مجلس"االمن"وإصدار"توصيات"بشأ©eا"إذا"طلب"مefا 

 Pذلك"كما"أن"مضمون"املادة 14 من"امليثاق"يدعم"هذه"املكنات"املمنوحة"للجمعية"ف

�P"بإتخاذ  تنص"عMى"أنه «مع"مراعاة"أحكام"املادة"الثانية"عشر"للجمعية"العامة"أن"ت̄و

التدابu£"لتسوية"أي"موقف"مهما"يكن"منشؤه,تسوية"سلمية"م�Q"رأت"أن"هذا"املوقف"قد 

يضر"بالرفاهية"العامة"أو"يعكر"صفو"العالقات"الودية"بuن"األمم,ويدخل"4ي"ذلك"املواقف 

ومبادe³ا».  املتحدة" األمم" ملقاصد" املوضحة" امليثاق" هذا" أحكام" إن�eاك" عن" الناشئة"

من"امليثاق"تسمح"بالتدخل"امل¤lامن"للجمعية"و�جلس"االمن   35 واملالحظ"أن"املادة 

للتوصل"إ¹ى"تسوية"سلمية"لlmاع"ما"أو"لوضع"من"شأنه"تعريض"السلم"واألمن"الدوليuن 

للخطر,حيث"تنص"املادة 35 4ي"فقرeºا"األو¹ى"عMى"أن «لكل"عضو"من «االمم"املتحدة «أن 
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ينبه�مجلس�االمن�أو�الجمعية�العامة�إ6ى�أي�نزاع�أو�موقف�من�النوع�املشار�إليه�"ي�املادة 

الرابعة�والثالثVن».كما�تنص�"ي�فقرLMا�الثانية�عJى�ما�يJي «لكل�دولة�ليست�عضوا�"ي 

«االمم�املتحدة «أن�تنبه�مجلس�االمن�او�الجمعية�العامة�إ6ى�اي�نزاع�تكون�طرفا�فيه�إذا 

كانت�تقبل�مقدما  بخصوص�هذا�الikاع�إلijامات�الحل�السلم�eاملنصوص�علLbا�"ي�هذا 

امليدان «واألمر�الذي�يؤكد�أك�qrأهمية�مسؤولية�الجمعية�العامة�ولو�كانت�ثانوية�كما 

وصفت�سابقا�"ي�حفظ�السلم�واالمن�الدوليVن�وفض�الikاعات�بالطرق�السلمية�وجوب 

تقديمه�لتقارير�سنوية�عن�نشاطه�وأخرى�خاصة�إ6ى�الجمعية�العامة�إذا�إقت����الحال.

إذن�اإلختصاص�الرئي����eجلس�االمن�واألسبقية�الوظيفية�له�ال�يستبعدان�إختصاص 

موازي�ومنافس�للجمعية�العامة�والذي�هو�إختصاص�ثانوي�وفر�ي.والجدير�باإلشارة�أن  

هذه�األسبقية�الوظيفية�تقqjن�بأسبقية�إجرائية�وبأسبقية�مادية�فهو�بمقت����املادة 

39 يحتكر�سلطة�التكييف�القانوني�لألوضاع�املستجدة.فاملادة 39 من�امليثاق�تنص�عJى 

أن�مجلس�األمن «يقرر�ما�إذا�كان�قد�وقع�LMديد�للسلم�أو�إخالل�به�أو�كان�ما�وقع�عمال 

من�أعمال�العدوان ,ويقدم�"ي�ذلك�توصيات�أو�يقرر�ما�يجب�إتخاذه�من�التداب�qVطبقا 

ألحكام�املادتVن 41و42 لحفظ�السلم�واالمن�الدوليVن�وإعادته�إ6ى�نصابه». إن�امليثاق 

كما�سبق�لنا�ذكره,قد�فرض�عJى�اعضاء هيئة�االمم�املتحدة�إلijاما�قانونيا�بمقت��� 

الفصل�السادس�منه�يق����بالتعهد�بفض�منازعاLMم�بالطرق�السلمية�وفرض�علLbم 

 e�®ديد�بالقوة�أو�إستخدام�القوة�ضد�سالمة�األراL¯م�الدولية�عن�الLMاإلمتناع�"ي�عالقا

أو�اإلستقالل�السيا±��eألي�دولة�أوعJى�أي�وجه�آخر�ال�يتفق�ومقاصد�األمم�املتحدة 

.إستنادا�إ6ى�ذلك�نصت�املادة 33 من�امليثاق�عJى�أنه�يجب�عJى�األطراف�"ي�أي�نزاع�من 

شأنه�تعريض�حفظ�السلم�واألمن�الدوليVن�للخطر�أن�يلتمسوا�حله�"ي�بادي�االمر�عن 

طريق�املفاوضة�أو�التحقيق�أو�الوساطة�أو�التوفيق�أوالتحكيم�أو�التسوية�القضائية. 

وما�يجب�مالحظته�Lµذا�الصدد�أن�امليثاق�لم�ينص�صراحة�عJى�تنفيذ�قرارات�ا�جلس 

باإلكراه�بل�جعل�ذلك�ممكنا�إذا�ترتب�عJى�عدم�التنفيذ�LMديد�للسلم�او�إخالل�به�أو 

إ6ى  اإللتجاء  عمال�من�اعمال�العدوان�حينئذ�فقط�يحق�للمجلس�بمقت����املادة 94 
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والجدير�باإلشارة�أن�هناك�حالة�واحدة�يحق�ف#"ا�للمجلس  إستعمال�وسائل�اإلكراه. 

تنفيذ�قراره�باإلكراه�مباشرة�وVي�الحالة�ال�RSنصت�عل#"ا�الفقرة�الثانية�من�املادة 94 

وال�RSتتحقق�بإمتناع�أحد�املتقاض_ن�عن�اإلمتثال�لحكم�صدر�ضده�من�محكمة�العدل 

الدولية.فمجرد�اإلمتناع�عن�تنفيذ�حكم�اfحكمة�ح�eSولو�لم�يكن�هناك�c"ديد�للسلم 

أو�إخالل�به�أو�عمال�من�أعمال�العدوان�يخول�للمجلس�سلطة�إستخدام�وسائل�القهر 

واإلكراه�إذا�رأى�اfجلس�وجوب�اإللتجاء إsى�ذلك�اإلجراء.

نظام"التصويت"=ي"مجلس"األمن  

يعت�yzنظام�التصويت�|ي�مجلس�االمن�من�أدق�املسائل�ال�RSإعتyzت�سبل�هيئة�االمم 

املتحدة�وأعاقت�حسن�س_yها.وقد�ثار�الخالف�ب_ن�االعضاء املؤسس_ن�للهيئة�منذ�مؤتمر 

دومبارتن�أكس�لكن�بإتفاق�الثالث�الكبار�آنذاك�حل�الخالف�بعد�أن�تقدم�الرئيس 

األمريكي�فرونكلن�روزفلت�بإق�yاح�لحله�|ي�مؤتمر�يالطا�سنة 1942 وهو�الحل�املتمثل 

حاليا�|ي�املادة 27 من�امليثاق. إن�الثالثة�الكبار�آنذاك�وهم�الواليات�املتحدة�االمريكية 

وبريطانيا�واإلتحاد�السوفياتي�والذين�إنضمت�إل#"م�الص_ن�|ي�وقت�الحق�أكدوا�أثناء 

املناقشات�ال�RSدارت�بشأن�إعداد�ميثاق�األمم�املتحدة�أ�"م�لن�يستعملوا�حق�النقض 

إال�|ي�أضيق�الحدود�وأ�"م�|ي�إستعمالهم�لهذا�الحق�سيحدوهم�الشعور�بمسؤولياc"م 

تجاه�الدول�الصغرى�هذه�الدول�ال�RSبادرت�منذ�مؤتمر�سان�فرانسيسكو�بإنتقاد�هذا 

اإلمتياز�الذي�منحته�الدول�الكyzى�لنفسها�والذي�|ي�إعتقادها�كان�سيمارس�ع ى�حساب 

البلدان�الصغ_yة�وفعال�حدث�ما�تنبأت�به�فعال�رغم�أن�الدول�العظم�eأكدت�مرارا�أن 

هذا�اإلمتياز�سيحملها�مسؤوليات�أك�yz|ي�تحقيق�التوازن�العالم�Rواألمن�الجما§ي .وما 

يجدر�التأكيد�عليه�هو�أن�ال�yكيبة�األصلية�fجلس�األمن�والتغ_�yالذي�طرأ�عل#"ا�مرتبطان 

,فحق�النقض�قد  بالسياق�التاري»ي�الذي�نشأت�فيه�وبتطور�م_ªان�القوى�|ي�العالم 

تجاوزه�الزمن�أي�لم�يعد�يتناسب�مع�السياق�التاري»ي�الراهن  .وهذه�اإلمتيازات�بعبارة 

أخرى�ناتجة�عن�إنتصار�دول�معينة�|ي�الحرب�العمالية�الثانية�وإ�"زام�دول�اfحور.

إن�الدول�النامية�ال�RSإزداد�عددها�بمرور�الوقت�وإكتسبت�وزنا�سياسيا�أك�yzبفضل 
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تحقيقها"لقدر"ال"يس<=ان"به"من"التقدم"اإلقتصادي"أخذت"تطالب"بتغي)'"نظام"التصويت 

\ي"مجلس"األمن. إن"املطالبة"بزيادة"عدد"األعضاء الدائم)ن"لم"K=دأ"ال"سيما"بعد"إE=يار 

كذلك  وتسم_" صاعدة" وأخرى" متقدمة" دول" هناك" مدة" ومنذ" السوفياتي" اإلتحاد"

بالبلدان"املصنعة"حديثا"أخذت"تلح"\ي"املطالبة"بذلك"ومo=ا"املانيا"واليابان"والn'ازيل 

والهند"ونايج)'يا.إن"الدول"الدائمة"العضوية"بعدما"كانت  ولسنوات"طويلة"متشددة"\ي 

موقفها"إزاء مسألة"تغي)'"تركيبة"مجلس"األمن"ونمط"التصويت"بداخله"أبدت"\ي"املدة 

االخ)'ة"إستعدادها"لتقديم"تنازالت"بشأن"توسيع"تركيبة"ا{جلس"إقتناعا"مo=ا"بضرورة 

إش�'اك"الدول"األخرى"\ي"معالجة"وحل"املشاكل"ال��"تطرحها"ال��اعات"ب)ن"الدول"وقضايا 

حفظ"السلم"واألمن"الدولي)ن"ومحاولة"إلدخال"املزيد"من"الديمقراطية"ع�ى"العالقات 

الدولية"وع�ى"س)'"وعمل"أجهزة"األمم"املتحدة"شريطة"أال"يتم"ذلك"ع�ى"حساب"معيار 

كل"ذلك"دفع"الدول"الدائمة"العضوية"إ�ى"قبول"بعض"التعديالت"املق�'حة  الفعالية. 

وبدأت"تتقبل"شيئا"فشيئا"العمل"بمبدأ"التوزيع"الجغرا\ي"العادل"للمقاعد"ح�_"تمكن 

عددا"من"البلدان"النامية"من"املشاركة"\ي"تسوية"القضايا"ال��"تطرح"ع�ى"مجلس"األمن.

حيث"أدخل"تعديل"ع�ى"تركيبة"ا{جلس   1963 وقد"بدأ"يتبلور"هذا"اإلتجاه"منذ"سنة 

الذي"يعتn'"كما"سبق"لنا"قوله"األداة"التنفيذية"للهيئة"األممية.فقد"تnن"لهذه"الدول"أنه 

ليس"من"العدل"واإلنصاف"حرمان"بلدان"إفريقيا"وآسيا"وأمريكة"الالتنية"امل��ايد"عددها 

بإستمرار"من"مقاعد"ولو"غ)'"دائمة"\ي"مجلس"األمن. وبخصوص"املبادرات"ال��"تقدمت"¥=ا 

البلدان"النامية"لتوسيع"مجلس"األمن"مo=ا"مبادرة"سنة 1980 و»ي"مبادرة"مجموعة 77 

ال��"من"ضمo=ا"دول"إفريقية"مثل"الجزائر"الكام)'ون"غانا"كينيا"نايج)'يا"ودول"من"أمريكة 

االتنية"بوليفيا  كولوميا  الب)'و"وفي��ويال"وقد"أيدت"هذه"املبادرة"اليابان"لكن"املالحظ"أن 

بعض"أعضاء مجموعة 77 لم"تؤيد"املبادرة"متذرعة"بعدم"مالءمة"الظروف"السياسية 

ذلك"أن"البعض"مo=ا"تعرض"لضغوط"سياسية"فلم"تساند"املبادرة.إن"الدول"الدائمة 

العضوية"تعتقد"أن"معيار"التوزيع"الجغرا\ي"العادل"إذا"إق�'ن"بمعيار"قدرة"األعضاء ع�ى 

املشاركة"\ي"حفظ"السلم"واألمن"الدولي)ن"وأغراض"املنظمة"األخرى"يكون"معيارا"محايدا 
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يتحقق�بإعماله�إغفال�وتجاهل�التحالفات�ال�01تتم�ع-ى�أساس�إديولو%ي�وبالتا�ي�يتم 

تجنب�ظهور�مناطق�نفوذ�سيا0PQ .فألعضاء الدائمة�العضوية�كانت�دائما�تشدد�ع-ى 

ضرورة�توفر�اkجلس�ع-ى�تركيبة�تمكنه�من�مواجهة�سريعة�لألوضاع�املستجدة�وإتخاذ 

القرارات�الفورية�إلعادة�السلم�إ�ى�نصابه.

املشاريع"املق?<حة"لتوسيع"مجلس"األمن 

تجدر�اإلشارة�إ�ى�انه�تنافست�إ�ى�حد�اآلن�مشاريع�إصالح�كثpqة�ويعود�سبب�ذلك 

إ�ى�رغبة�كل�دولة�ال�سيما�البلدان�الصاعدة�ال�01تتعاظم�قو�}ا�اإلقتصاية�ويزداد�وز|}ا 

السيا�0PQبمرور�الزمن��ي�إرضاء مطامحها�الوطنية�و�ي�بعض�األحيان�تغليب�ذلك�ع-ى 

وكما�سبق�لنا�قوله�ليس�هناك�دولة�ال�ترغب��ي�دخول�هذا  كل�اإلعتبارات�األخرى. 

النادي�املصغر�أال�وهو�مجلس�األمن�لكن�ذلك�يتوقف�ع-ى�إستجاب�}ا�للشروط�الالزمة 

لذلك�ومن�هذه�الشروط�قدر�}ا�ع-ى�املشاركة�الفعلية��ي�حفظ�السلم�واألمن�الدوليqن 

ال�01كما�هو�معروف�تقت��0Pتوفر�إمكانيات�ضخمة�ليست�متاحة�ألي�دولة . 

أ-جهود"هيئة"األمم"املتحدة"إلصالح"سD<"مجلس"األمن

 اإلن�محاوالت�إصالح�األمم�املتحدة�لم�تتوقف�منذ�سنة 1965.ففي�سنة 1997 

قدم�ممثل�مالq¤يا��ي�االمم�املتجدة�السيد  إسماعيل�رازا�ي�أول�صيغة�إلصالح�مجلس 

األمن�تنص�ع-ى�إنشاء 5 مقاعد�دائمة�جديدة�م§}ا�إثنان�يخصصان�للبلدان�املصنعة 

,مقعد�يخصص�إلفريقيا�مقعد�آلسيا�ومقعد�واحد�المريكا�االتنية�وبلدان�الكرايي�0ªوكل 

من�املناطق�الثاث�السالفة�الذكر�تحصل�ع-ى�مقعد�غ�pqدائم�وكذلك�مجموعة�أروبا 

الشرقية�وباإلجمال�يتم�إنشاء 24مقعد�وقد�تم�إخضاع�هذا�اkخطط�لإلق®pاع�فعارضته 

بشدة�الواليات�املتحدة�االمريكية�وحج�}ا��ي�ذلك�ضرورة�اkحافظة�ع-ى�الفعالية��ي 

إتخاذ�القرار�األمم�0و�ي�رأ¶}ا�ان�هذه�الفعالية�ال�تتحقق�إذا�تجاوز�عدد�االعضاء 22. وقد 

عندما�تبنت�الجمعية�العامة�االئحة   1992 إستأنف�النقاش�حول�هذه�السألة�سنة 

«مسألة�التمثيل�العادل�وزيادة�تشكيلة�مجلس�األمن»  ال�01تحمل�عنوان  أ/47/62 
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تقريرا�عن�املسألة�وبعد�ف��ة   1993 جويلية   20 وعقب�ذلك�قدم�األم@ن�العام�بتاريخ 

تبنت�الجمعية�العامة�االئجة�أ/48/26 القاضية�بإنشاء مجموعة�عمل�مفتوحة�كلفت 

بدراسة�اإلشكالية�وإbى�حد�اآلن�فإن�أعمال�هذه�اfجموعة�لم�تصل�إbى�نتائج�مرضية.

وzي�تصريح�األلفية( 2000) فإن�الدول�األعضاء ع�uت�عن�إل�sامها�بمضاعفة�الجهود 

2006مجموعة  واألم@ن�العام�نصب�سنة  بغرض�إصالح�إجراءات�س@��مجلس�األمن, 

عمل�مكونة�من�شخصيات�ذات�كفاءة�عالية�zي�القانون�الدوbي�كلفت�بإعداد�تقرير�حول 

مسألة�إصالح�منظمة�األمم�املتحدة�بأكملها, وذلك�بغرض�إدخال�اإلنسجام�واإلتساق 

,وهذه  البيئة  وحماية� اإلنسانية� واملساعدات� التنمية� ميادين� zي� املنظمة� عمل� ع�ى�

اfجموعة�تضم 15 عضو�وقد�إش��ك�zي�ترأسها�كل�من�رئيس�وزراء كل�من�الباكستان 

واملوزمبيق�وال��ويج�وقد�حققت�دراسة�حول�األنشطة�امليدانية�لهيئات�األمم�املتحدة 

كما�فحصت�التداب@��املمكن�إتخاذها�لتقوية�س@��النظام. وما�يجدر�ذكره���ذا�الصدد 

 �uي 8 ديسمzى�الجمعية�العامة�bأن�مجموعة�العمل�السالفة�الذكر�قد�قدمت�تقريرها�إ

2004,وقد�حمل�عنوان «عالم�أك¦��أمان�قضية�الجميع». واملالحظ�أن�اfخطط�الذي 

قدمه�األم@ن�العام�السابق�كوzي�عنان�يق��ب�zي�بعض�جوانبه�من�مخطط�رازاbي.وقد 

خصصت�فصال�zي�تقريرها�ملسألة�إصالح�اfجلس�حيث�أبرزت�اإلختالالت�والنقائص 

ال¯®�تشوب�عمل�اfجلس�وسجلت�أهمها�كإفتقاد�الواقعية�zي�معالجة�قضايا�العالم 

,نقص�املوارد�وعدم�القدرة�ع�ى�تمثيل�بلدان�العالم�اfختلفة�والتعب@��عن�تطلعا°�ا 

وإنشغاال°�ا. لكن�التقرير�لم�يقتصر�ع�ى�دراسة�مسألة�إصالح�مجلس�األمن�بل�شمل 

جوانب�متعددة�م´�ا�التحديات�الجديدة�لألمن�الجما²ي�ال¯®�تواجهها�الهيئة�األممية.

األول  األمن.املعيار� مجلس� إصالح� عند� بمراعا°�ما� �µ¶·وأو معيارين� أورد� قد� التقرير�

يتمثل�zي�العمل�ع�ى�إشراك�zي�عملية�إتخاذ�القرار�الدول�ال¯®�تساهم�أك¦��من�غ@�ها�zي 

س@��املنظمة�ع�ى�الصعيد�املاbي�والعسكري�والدبلوما¼¶®�واملعيار�الثاني�يتمثل�zي�فسح 

اfجال�أمام�البلدان�األك¦��تمثيال�للمجموعة�الجغرافية�ال¯®�تنتم®�إل½�ا�ال�سيما�بلدان 

العالم�النامي, لكي�تصبح�أعضاء ولو�غ@��دائمة�zي�اfجلس�أي�توسيعه�ليشمل�دول�من 
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جنوب#الكرة#األرضية.والتقرير#املقدم#بناء ع8ى#املعيارين#السابق#ذكرهما#يقد#إق��اح�ن 

لإلصالح .اإلق��اح#األول#يقسم#العالم#إRى#أربعة#أقطاب#جغرافية ,أروبا ,األمريكتان,آسيا 

واkحيط#الهادي,إفريقيا.واإلق��اح#الثاني#هو#رفع#تركيبة#مجلس#األمن#إRى 24 عضو#أي 

ستة 6 مجموعات#جغرافية#وفقا#لكيفيات#مختلفة.كما#يق��ح#التقرير#إستحداث#ستة6 

مقاعد#دائمة, مقعدان#إلفريقيا ,مقعدان#آلسيا,مقعد#ألوربا,مقعد#ألمريكا.وهذا#املقاعد 

تكون#بدون#حق#النقض. كما#إق��ح#ثالثة#مقاعد#جديدة#غ��#دائمة ,مقعد#إلفريقيا ,مقعد 

أربع#سنوات#مقعدان  آلسيا,مقعدان#ألمريكا.كما#إق��ح#خلق#ثمانية 8 مقاعد#بعهدة 4 

لكل#قارة.وهكذا#فإن#عدد#املقاعد#بعهدة#سنت�ن#يرتفع#من#عشرة 10 إRى#أحد#عشرة11 

مقعد (4 إلفريقيا,3 ثالثة#آلسيا#وأمريكا#ومقعد#واحد#ألوربا).و�ي#كال#الحالت�ن#فإن#كل 

قارة#يكون#لها 6 ستة#ممثل�ن#�ي#مجلس#األمن#أيا#كان#الحل#اkختار. كما#إق��ح#التقرير 

إعادة#فحص  املسألة#سنة 2020 ع8ى#ضوء تطور#الوضع. إن#التقرير#لم#يوص#بمنح 

الذين#يحصلون#ع8ى#عهدة#بأربع  الدائم�ن#الجدد#واألعضاء  حق#النقض#إRى#األعضاء 

الشبه#دائم�ن#تكون#عهد��م#كما#قلنا#بأربع#سنوات  سنوات#يصفهم#التقرير#باألعضاء 

من#االفضل#أن#يتم#إختيارهم#من#ب�ن#الدول#الثالث  االعضاء  قابلة#للتجديد.وهؤالء 

األوائل#�ي#منطق��م#الجغرافية#والذين#يف��ض#ف��م#أن#يكونوا#أك��#تمثيال#لدول#منطق��م 

الجغرافية.فهذه#الصيغة#تجنب#الهيئة#األممية#الخوض#�ي#املسألة#الدقيقة#والعويصة 

املتمثلة#�ي#منح#حق#النقض#إRى#االعضاء الجدد#الدائم�ن#كما#أ¦�ا#تر¥¤£#الدول#املتوسطة 

االهمية#ال»£#سوف#تحظى#بنفس#املعاملة#ال»£#عوملت#©�ا#الدول#الك¨�ى#إRى#حد#اآلن.

والصيغة#�ي#نظر#البعض#تطم°ن#الدول#الصغ��ة#ال»£#يستمر#تمثيلها#�ي#مجلس#األمن 

إذن#هذه#الصيغة#تر¥¤£  امليثاق#حاليا.  بمنح#بعضها#عهدة#سنت�ن#كما#ينص#عليه#

بصورة#إجمالية#دول#الجنوب#املتخلف#ال»£#قد#تحوز#األغلبية#�ي#اkجلس#وفقا#للصيغة 

الجديدة .ويرى#بعض#اkختص�ن#أن#الحل#يمكن#املنظمة#من#إمتالك#وسيلة#فعالة#من 

شأ¦�ا#تشجيع#الدول#األعضاء وح¶�ا#ع8ى#أن#تبدي#سخاء وكرما#نحو#الهيئة#االممية.كما 

أن#رغبة#الدول#�ي#الفوز#بمقاعد#شبه#دائمة#قد#يدفعها#إRى#زيادة#مساهما��ا#الطوعية 
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ملساعد()ا�ع%ى�حفظ�السلم  Eي�املنظمة�وتزويدها�بأعداد�كافية�من�القبعات�الزرقاء 

واألمن�الدوليRن .وكما�هو�معروف�فإن�الوضعية�املالية�للمنظمة�ال�تبعث�ع%ى�اإلرتياح 

وأن�عمليات�حفظ�السلم�تكلف�أمواال�باهضة�ال�تتوفر�علV)ا�املنظمة�Eي�غالب�األحيان 

.لكن�هذه�املساهمات�ال�سيما�املالية�مd)ا�يجب�ع%ى�املنظمة�أن�تحذر�من�الوقوع�بشأ\)ا 

Eي�نظام�قانوني�يشبه�ويقstب�من�ذلك�الذي�يخضع�له�كل�من�صندوق�النقد�الدوhي 

بشكل  والبنك�العالم��ذلك�مجلس�إدارة�هاتRن�الهيئتRن�موزعة�ع%ى�الدول�األعضاء 

متناسب�مع�رأسمالها�Eي�الهيئة.إن�التقرير�السالف�الذكر�يو����بإستحداث�إقstاع 

تأشsRي�ومفاده�إعطاء املكنة�لكل�عضو�Eي�مجلس�االمن�من�أن�يطلب�من�عضو�آخر 

,إلعتقاد�محرري�التقرير�أن�كل�دولة  اإلقstاع�الرسم�  فيه�تحديد�موقفه�قبل�إجراء 

تع�tم�إستعمال�حقها�Eي�النقض�قد�تدرك�أن�قرارها�ذلك�سيعزلها�عن�بقية�األعضاء 

اإلقstاع�الرسم�.والرأي�الغالب�لدى  مما�قد�يدفعها�إhى�اإلمتناع�عن�إستعماله�أثناء 

ا ختصRن�هو�أن�زيادة�تركيبة�ا جلس�ال�تأتي�بحل�مالئم�ملشكل�حق�النقض�وأن�الحل 

الجدير�باإلهتمام�املقstح�ملعالجة�هذا�املشكل�يتمثل�Eي�إشstاط�التصويت�السل£��من 

طرف�عضوين�دائمRن�Eي�مجلس�األمن�ملنع�صدور�االئحة .بعبارة�أخرى�اإلعstاض�ع%ى 

صدور�الئحة�يجب�أال�يأتي�من�عضو�واحد�بل�من�عضوين. كما�يمكن�امل©���Eي  اإلتجاه 

الذي�رسمته�الئحة «شيسون « أي�تطبيق�الالئحة 377 املسماة�الئحة�اإلتحاد�من�أجل 

 sRالتوافق�كما�سبق�لنا�شرحه, ع%ى�أساس�نموذج�الدستور�األمريكي. األمر�الذي�سيغ

حتما ,حسبما�يعتقد�البعض, حركية�البنية�املؤسساتية�األممية,وأن�أي�تغي�sRلstكيبة 

مجلس�األمن�الذي�يس²)دف�جعله�اك±�sتمثيال�سيؤدي�حتما�إhى�زيادة�الخالفات�بل�إhى 

تعميق�اإلنشقاق�بداخله.

ب-مشاريع!إصالح!مجلس!األمن!الصادرة!عن!فيئات!معينة!من!الدول   

ومن�مشاريع�اإلصالح� جلس�األمن�نجد�اإلقstاح�الذي�قدمت�به�إhى�الجمعية 

والذي   ( (املانيا�الsµازيل�الهند�اليابان  مجموعة�األربعة   2005 العامة�Eي�شهر�جويلية 

إhى 25 عضو�أي�بزيادة�عشرة�مقاعد  يرمي�إhى�رفع�عدد�أعضاء مجلس�األمن�من 15 
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جدد�دائم%ن�أي�ستة�مقاعد�جديدة�دائمة�غ%$�متمتعة�بحق  أعضاء   6 وذلك�بزيادة 

النقض�وأربعة�مقاعد�غ%$�دائمة.وحسب�هذا�اGخطط�أو�الصيغة�فإن�املقاعد�الدائمة 

الجديدة�تعود�إYى�مجموعة�األربعة�السالفة�الذكر�وإYى�دولة�إفريقية�يقU$حها�اإلتحاد 

الدائم%ن�إYى�عشرة�وهذه�الU$كيبة�تمتاز�بكوbcا  اإلفريقي�وبذلك�يرتفع�عدد�االعضاء 

تمكن�من�إشراك�الدول�املمثلة�للمجموعات�اإلقليمية�oي�إتخاذ�القرار.ولقد�أيد�وساعد 

هذه�الصيغة�قرابة�أربع%ن�دولة�إفريقية�و{ي�تحتاج�إYى 53 صوت�من�اإلتحاد�اإلفريقي 

ح���يمك�bا�بلوغ�أغلبية�ثل�� 3/2 أعضاء الجمعية�العامة�املتكونة�آنذاك�من 191 عضو 

لذلك�الحظ�البعض�أن�مجموعة�األربعة�السالفة�الذكر  واملقتضاة�لتعديل�امليثاق, 

حاولت�إستمالة�البلدان�اإلفريقية�وإقناعها�بضرورة�تأييد�مشروعها�للتوسيع�تشكيلة 

اGجلس�ال�سيما�أن�البلدان�اإلفريقية�تعت�$�أن�املظالم�التاريخية�ال���تعرضت�لها�القارة 

اإلفريقية�متأتية�من�عدم�تمثيلها�بمقعد�دائم�oي�مجلس�األمن�وأbcا�القارة�الوحيدة�ال�� 

والبلدان�اإلفريقية�رفضت�آنذاك�فكرة�إنشاء  ال�تتمتع�بمقعد�دائم�oي�مجلس�االمن. 

فئة�ثالثة�من�األعضاء تسم��األعضاء الشبه�الدائمة.كما�تم�إقU$اح�مشروع�ثاني�يسم� 

بمشروع�مجموعة�اإلتحاد�من�أجل�التوافق�ومشروع�هذه�اGجموعة�مضاد�حقيقة 

ملشروع�مجموعة�األربعة�وهذه�اGجموعة�متكونة�من�خمس�دول�و{ي�إيطاليا�واألرجنت%ن 

واملكسيك�والباكستان�وكوريا�الجنوبية�وهذه�البلدان�تعد�خصوما�إقليمية�Gجموعة 

االربعة�فإيطاليا�ضد�املانيا�واألرجنت%ن�واملكسيك�ضد�ال�$ازيل�والباكستان�ضد�الهند 

وكوريا�الجنوبية�ضد�اليابان. كما�أن�هناك�حل�آخر�متصور�لإلشكالية�يتمثل�oي�زيادة 

عدد�املقاعد�الغ%$�دائمة�وهو�حل�توافق�عليه�بصورة�خاصة�بلدان�الجنوب�ال���ال 

أمل�لها�مطلقا�oي�الحصول  ع»ى�مقعد�دائم�لك�bا�تخª©��عواقب�منح�مقعد�دائم�لدولة 

من�الوزن�الثقيل, كما�يقال, oي�منطقbا�الجغرافية, و{ي�عادة�دولة�تميل�إYى�لعب�دور 

الزعامة�اإلقليمية�وبالتاYي�فرض�هيمنbا�ع»ى�الدول  اGجاورة. مثال�الهند�بالنسبة�إYى 

الباكستان�أو�أندونيسيا�أو�األرجنت%ن�أو�املكسيك�بالنسبة�لل�$ازيل�أو�إسرائيل�بالنسبة 

للبلدان�العربية�اGجاورة�لها�كمصر�أو�االردن.ومن�إقU$احات�إصالح�مجلس�األمن�ال�� 
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أخذت�تتبلور�إبتداء من�سنة 1996 اإلق56اح�املتمثل�/ي�إنشاء عهدات�إنتخابية�ألعضاء 

غ]�5دائم]ن�لكن�أطول�من�تلك�املعمول�STا�إNى�حد�اآلن�قد�تصل�إNى�أربع�أو�خمس 

سنوات�قد�تمنح�إNى�دول�قادرة�أك�5fمن�غ]5ها�عن�التعب]�5والدفاع�عن�مصالح�ا`جموعة 

اإلقليمية�ال�noتننم�nإلSxا. ويرى�بعض�ا`حلل]ن�أن�املعارضة�ال�noأبدSmا�الواليات�املتجدة 

دائرة  إتساع� حالة� ففي� أفشلته.    noال �ي� األربعة� مجموعة� مشروع� تجاه� والص]ن�

العضوية�الدائمة�هل�سيكون�من�املالئم�الحفاظ�ع�ى�حق�النقض�لصالح�الجميع�دون 

اإلخالل�بفعالية�مجلس�األمن�ال�noتعرض�بفعل�إستعمال�هذا�الحق�للشلل�والجمود 

خالل�الحرب�الباردة. ذلك�أن�ا`جلس�ال�يستطيع�التصرف�وحسم�األمر�عندما�يقدر�أحد 

أعضائه�الدائم�nالعضوية�أن�مصالحه�أو�مصالح�أحد�حلفائه�املقرب]ن�قد�تتضرر�من 

قرار�يتخذه�ا`جلس.وح��o/ي�حالة�إتخاذ�الجمعية�العامة�ملبادرة�تندرج�/ي�إطار�تطبيق 

«شيسون»  أو�ما�يسم��بالئحة�اإلتحاد�من�أجل�حفظ�السلم�أو�الئحة   377 الالئحة 

فإن�الجمعية�العامة�ال�يمك Sا�بتاتا�أن�تحل�محل�ا`جلس�وإتخاذ�قرار�أي�الئحة�تعلن 

حصارا�إقتصاديا�أو�تدخال�عسكريا�فال�يمك Sا�إال�توجيه�توصيات�إNى�الدول�األعضاء.

فعندما�ال�يتحقق�إجماع�األعضاء الدائم]ن�حول�مسألة�معينة�ال�يمكن�للجمعية�العامة 

/ي�امليثاق�يسمح�بتجاوز�حق�النقض�الذي  إال�إصدار�توصية�ألنه�ال�يوجد�أي�إجراء 

تتمتع�الدولة�الدائمة�العضوية�/ي�مجلس�األمن.إن�الواليات�املتحدة�األمريكية�حرصا 

م Sا�ع�ى�فعالية�عمل�مجلس�األمن�ال�ترغب�/ي�توسيعه�إNى�أك�5fمن 20 عضو�كما�تأمل 

أن�يحصل�حليفها�األسيوي�أي�اليابان�ع�ى�مقعد�دائم�من�ا`جلس�لكن�دون�منحه 

.لكن�كما  حق�النقض�ف��ªقد�أيدت�صراحة�منح�مقعد�دائم�لكل�من�اليابان�واملانيا 

هو�معروف�فإن�الص]ن�تعارض�ترشيح�اليابان�الذي�/ي�نظرها�مازال�يمتنع�عن�تقديم 

إعتذارات�كافية�للص]ن�عما�إرتكبه�من�مظالم�وما�تسبب�فيه�من�ويالت�أثاء إجتياحه 

العسكري�ملنشوريا�ال�noكانت�تعت±�5مقاطعة�صينية ,كما�أن�روسيا�ابدت�كذلك�تحفظا 

قويا�إزاء منح�اليابان�مقعد�دائم . والص]ن�تلح�ع�ى�ضرورة�التوصل�إNى�توافق�بخصوص 

هذه�املسألة�لكن�التوافق�حسبما�يعتقد�بعض�ا`ختص]ن�صعب�املنال. كما�أن�هناك 
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مشروعا�آخر�دافعت�عنه�بإقتناع�كندا�والذي�يرى�إمكانية�توسيع�مجلس�األمن�إ�ى 10 

عشرة�أعضاء جدد�غ�XMدائم�Uالعضوية�ينتخبون�ملدة�سنتMن�كما�هو�عليه�األمر�حاليا 

لكن�بإمكانية�إعادة�إنتخاdjم�فورا�بعد�إنdgاء عهدdeم. ما�يمكن�إستخالصه�مما�تقدم 

أن�مجمل�مشاريع�إصالح�هيئة�االمم�املتحدة�تمثل�إستجابة�ملطلب�إدخال�مزيد�من 

املمارسة�الديمقراطية�عzى�العالقات�الدولية�djدف�إقامة�مجتمع�دو�ي�أك�Xvعدالة 

وإنصاف�خا�ي�من�الحروب�والتناحر�واإلقتتال�لكن�ذلك�يبدو�مستحيال�دون�النجاح�|ي 

التوفيق�بMن�مقتضيات�الديمقراطية�أي�إشراك�أك��Xعدد�من�دول�املنظومة�الدولية 

|ي�إتخاذ�القرار�وبMن�مقتضيات�الفعالية�و�ي�لن�تتحقق�إال�بتحويل�السلطات�لعدد 

قليل�نسبيا�من�الدول. وdjذا�الصدد�يرى�بعض�فقهاء القانون�الدو�ي�أن�اإلتفاق�عzى 

إنشاء اعضاء جدد�دائمMن�سوف  يزيد�املسألة�تعقيدا�وأن�الحل�األفضل�واالك�Xvمرونة 

يتمثل�|ي�تمكMن�البلدان�ال���تعت��Xمهمة�ضمن�ا�جموعات�الجغرافية�من�ممارسة�عهد 

إنتخابية�طويلة�املدى�وقابلة�للتجديد�وتبعا�ألهمية�كل�دولة�مما�يشجع�هذه�االخXMة�عzى 

اإلسهام�أك�Xv|ي�سXMعمل�ا�جلس�واملشاركة�|ي�عمليات�حفظ�السلم�واألمن�الدوليMن.  
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الخاتمة 

أن$التحوالت$الجيوسياسية$ال67$طرأت$1ي$العقود$األخ'&ة$ع"ى  مما$ال$شك$فيه  

الحرب$الباردة  وبإنMNاء  اbجتمع$الدو`ي$قد$أحدثت$إنقالبا$1ي$موازين$القوى$الدولية. 

تراجعت$ما$يسمl$بظاهرة$توازن$الرعب$ال67$كانت$تضمن$نوعا$من$التوازن$1ي$املصالح 

واإلستحواذ$ع"ى$مناطق$نفوذ$1ي$العالم$بفضل$إمتالك$أغلبية$الدول$العظمl$للسالح 

النووي. واbجتمع$الدو`ي$قد$تم'�$لف�&ة$طويلة$بنوع$من$اإلستقطاب$الثنائي$الدو`ي, فمن 

جهة$املعسكر$الراسما`ي$بزعامة$الواليات$املتحدة$االمريكية$ومن$جهة$أخرى$املعسكر 

الشيو�ي$بزعامة  اإلتحاد$السوفياتي. خالل$هذه$الف�&ة$أصيب$مجلس$األمن$بنوع$من 

الشلل$والعجز$والعطالة$نتيجة$إفراط$الدول$الك�&ى$ال$سيما$الواليات$املتحدة$واإلتحاد 

األخ'&ة  السنوات$ و1ي$ الفيتو.  حق$ إستخدام$ 1ي$ سنة1991  تفككه$ قبل$ السوفياتي$

إنفردت$الواليات$املتحدة$بالهيمنة$ع"ى$اbجتمع$الدو`ي$بإعتبارها$القطب$املسيطر$ع"ى 

العالم$والقادر$ع"ى$قيادة$السياسة$العاملية$وتحديد$أولوالت$حماية$األمن$الجما�ي$ع"ى 

املستوى$الدو`ي, وبذلك$شهد$العالم$ظهور$قطبية$أحادية$كما$أن$تبلور$معالم$النظام 

القانوني$الدو`ي$الجديد$قد$أدى$إ`ى$إتساع$مفاهيم$عديدة$مثل$مفهوم$�Mديد$السلم 

ومفهوم$مكافحة$اإلرهاب$الدو`ي$وحماية$حقوق$اإلنسان$وحماية$االقليات$ومكافحة 

.إن$هيئة$االمم$املتحدة$ليست$دولة$أي$ال$تعت�&$قوة  الجريمة$املنظمة$العابرة$للحدود 

عظمl$فما$¦ي$إال$أداة$1ي$يد$الدول$العظمl$تفعل$¥Mا$ما$تريد$وال$يمك¤Mا$التصرف$بدون 

إذ§Mا$وبمعزل$ع¤Mا$وحl7$يمك¤Mا$التحرك$يجب  أن$يحصل$اإلتفاق$ب'ن$الدول$وال$سيما 

.واملشكل$االسا©¨6$الذي$تعاني$منه$الهيئة$االممية$هو$أن$الدول$تجد   lالدول$العظم

نفسها$1ي$بعض$الحاالت$1ي$وضعية$طرف$1ي$ال»�اع$وحكم .واألم'ن$العام$لألمم$املتحدة 

يجد$نفسه$1ي$كث'&$من$االحيان$خاضعا$لإلرادة$السياسية$للدول$وهو$ليس$رئيسا$للعالم 

والبعض$يصفه$بالبابا$الالئكي$فهذا$الوصف$فيه$كث'&  كما$يتبادر$إ`ى$ذهن$البعض, 

من$الصحة$لكون$األم'ن$العام$مجرد$من$كل$سلطة$قسرية$فعلية$وال$يمكنه$إال$لفت 

.واملالحظ$أنه$بدون$الدول$تعت�&$الهيئة  اإلنتباه$إ`ى$الخطر$اbحدق$والتحذير$واإلنذار 
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.وبعض%الدول%تحاول%إستعمالها%إلخفاء عيو��ا  االممية%@ي%نظر%البعض%قوقعة%فارغة 

واملساويء واملظالم%املرتكبة%بداخلها. من%ذلك%أن%بعض%الدول%املن�Kكة%لحقوق%اإلنسان 

إن�Kاكا%صارخا%تسbى%إaى%الحصول%ع_ى%مقعد%أو%ح\]%مقاعد%@ي%بعض%األجهزة%االممية 

��ا%والتمويه%ع_ى%مساو�nا%مثلما%حصل%@ي%مجلس%حقوق%اإلنسان%منذ%فghة,  لإلحتماء 

لذلك%يعتقد%البعض%أن%مستقبل%املنظمة%وإزدهار%نشاطها%ونجاحها%وبالتاaي%نجاة%العالم 

تكمن%@ي%موقف%الشعوب%وليس%@ي%الدول%لذلك  جاء @ي%ديباجة%الهيئة «نحن%شعوب 

العالم «إن%الرأى%العام%العالم�%هو%وحده%الكفيل%بإحداث%التغي�g%العالم�%املنشود .إذن 

,أي%البعيدة  العنصر%الرئي���%القادر%ع_ى%إحداث%التغي�g%�ي%التيارات%الفكرية%املتنورة 

عن%الظالمية, وكذلك%اآلراء العامة%الوطنية%والدولية%واملطالب%ال\�%تع�g%ع��ا%ا�جتمعات 

املدنية%الوطنية%والدولية%واملنظمات%غ�g%الحكومية, ف��%املع�gة%بصدق%وبصورة%طبيعية 

عن%الصالح%العام%وعن%القيم%العاملية%للمنظومة%الدولية.

األمم  –إن%مختلف%موجات%تصفية%اإلستعمار%قد%رفعت%بسرعة%عدد%أعضاء   1

املتحدة. فقد  كان%عددها%عند%نشأة%املنظمة%سنة 1945 ,51 دولة%وإرتفع%إaى 76 دولة 

,135 سنة 1973 وحاليا%املنظمة%تضم 191 دولة. وحاليا  , 99سنة 1960  سنة1955 

ترجح%الكفة%لصالح%بلدان%الجنوب%املتخلف%من%ناحية%األهمية%العددية%بعدما%كانت 

لصالح%بلدان%الشمال 

2 -هناك%حقيقة%ال%يمكن%إنكارها%هو%أن%األوضاع%اإلجتماعية%واإلنسانية%@ي%إفريقيا 

و@ي%بقاع%أخرى%من%العالم%ستكون%أسوأ%مما%�ي%عليه%حاليا%لوال%الجهود%األممية. لذلك 

يالحظ%أن%إحتياجات%الهيئة%للتمويل%كب�gة%جدا%فمثال%سنة 2003 فقط%أكدت%األمم 

املتحدة%أ·�ا%بحاجة%إaى%ثالثة%مالي�g%دوالر%ملواجهة%األزمات%اإلنسانية%@ي%عشرين%بلد%من 

بي��ا%أربعة%عشر%بلد%إفريقي.كما%كتب%املفكر%جان%فرانسوا%ريفل%أن%األمم%املتحدة%تقدم 

إعانة%ثمينة%@ي%غالب%األحيان%إaى%السكان%الذين%يعيشون%أزمات%حادة%@ي%ظروف%قاسية 

مهم�Kا%األساسية%ال\�%�ي%إستتباب%السلم%واالمن%@ي  لك��ا%فشلت%فشال%ذريعا%@ي%أداء 

العالم%وإشاعة%حقوق%اإلنسان%والديمقراطية .واملنظمة%األممية%بحكم%أ·�ا%ال%تتوفر%ع_ى 
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جيش%خاص%@?ا%ف=>%;ي%بعض%األحيان%تكون%مضطرة%إلستجداء الدول%األعضاء صاحبة 

النية%الحسنة%لكي%تمدها%بالقوات%الضرورية%لحفظ%السلم. 

املراجع!باللغة!العربية

الكتب  –دار% الدوZي  ;ي%مجلس%االمن% النقض% كاظم%حطيط—إستعمال%حق%  -

الحديثة%القاهرة 2000

- معlm%عبد%القادر%محمد%الجبوري –قراراتمجلس%االمن- دراسة%تحليلية- دار%الكتب 

القانونية.دار%شتات%للنشر%والpqمجيات .مصر%واإلمارات .2012
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